
 

 

VZORY 

ŠPECIFICKÝCH ZNAKOV NA ROVNOŠATE 

1. Lipová ratolesť 

a) nášivka umiestnená na golieri saka – šikmo ležiaca lipová ratolesť hnedej farby 

prispôsobená farbe hnedého pásika na saku, 

 

 

 

b) nášivka na ostatných častiach rovnošaty – šikmo ležiaca lipová ratolesť zelenej farby, 

umiestnená podľa vzorov uvedených v prílohe č. 2. 

 

 

 

2. Označenie na klope ľavého náprsného vrecka 

a) Ministerstvo – sekcia riadiaca činnosti lesného hospodárstva, spracovania dreva 

a poľovníctva – tmavozelená výložka, obdĺžnikového tvaru 100 x 40 mm, tenký hnedý 

pásik ako olemovanie a spevnenie okraja výložky, spodný a horný okraj výložky 

pretkávaný hrubým prerušovaným zlatistým lemovaním, v ľavej časti šikmo ležiaca 

zelená lipová ratolesť so štátnym znakom, napravo od ratolesti zlatisto-zelené rozety. 

Zo spodnej časti je prišitý suchý zips. 

Generálny riaditeľ sekcie lesného hospodárstva a spracovania dreva – 4 rozety, 

riaditeľ odboru – 3 rozety, 

vedúci oddelenia – 2 rozety, 

odborný zamestnanec – 1 rozeta. 



 

 

b) Ministerstvo obrany Slovenskej republiky – úrad riadiaci činnosti lesného 

hospodárstva a poľovníctva 

riaditeľ úradu – 3 rozety, 

zástupca riaditeľa úradu – 2 rozety, 

odborný zamestnanec – 1 rozeta. 

 



 

 

c) okresný úrad – osobitný organizačný útvar
6
) – tmavozelená výložka obdĺžnikového 

tvaru 100 x 40 mm, tenký hnedý pásik ako orámovanie a spevnenie okraja výložky, 

spodný a horný okraj výložky pretkávaný hrubým zeleným neprerušovaným 

lemovaním, v ľavej časti šikmo ležiaca zelená lipová ratolesť so štátnym znakom, 

napravo od ratolesti zeleno-zlatisté rozety. Zo spodnej časti je prišitý suchý zips. 

Vedúci odboru alebo štátny radca
7
) – 3 rozety, 

hlavný radca – 2 rozety, 

odborný radca – 1 rozeta. 

 

                                                 
6
) § 4 ods. 2 písm. b) zákona č. 180/2013 Z. z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 
7
) Príloha č. 1 k zákonu č. 400/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov. 



 

 

d) okresný úrad – odbor
8
) – tmavozelená výložka obdĺžnikového tvaru 100 x 40 mm, 

tenký hnedý pásik ako orámovanie a spevnenie okraja výložky, spodný a horný okraj 

výložky pretkávaný hrubým zeleným neprerušovaným lemovaním, v ľavej časti šikmo 

ležiaca zelená lipová ratolesť so štátnym znakom, napravo od ratolesti zeleno-zlatisté 

rozety. Zo spodnej časti je prišitý suchý zips. 

Vedúci odboru alebo hlavný radca – 3 rozety, 

odborný radca – 2 rozety, 

samostatný radca – 1 rozeta. 

 

 

                                                 
8
) § 3 ods. 2 písm. b) zákona č. 180/2013 Z. z. 



 

 

3. Odnímateľná nášivka – rukávnik 

a) nášivka – rukávnik je štvorcového tvaru (10 x 10 cm) tmavozelenej farby (farba 

prispôsobená farbe zateplenej a letnej bundy), po bokoch so skrytými suchými zipsami 

na uchytenie na rovnošate. V strede rukávnika je upevnené kruhové označenie orgánu 

štátnej správy lesného hospodárstva, s textom zlatistej farby ŠTÁTNA SPRÁVA 

LESNÉHO HOSPODÁRSTVA A POĽOVNÍCTVA SLOVENSKÁ REPUBLIKA, 

s farebným štátnym znakom Slovenskej republiky a grafickým prvkom listnatého 

stromu a ihličnatého stromu v svetlej a tmavšej zelenej farbe. 

 

 

Označenie na klope ľavého náprsného vrecka a rukávnik sa upevňujú na odevné 

súčasti suchým zipsom spôsobom uvedeným v technickej dokumentácii podľa prílohy 

č. 2. 

b) nášivka na rukáve zamestnancov štátnej správy lesného hospodárstva a poľovníctva 

Ministerstva obrany Slovenskej republiky (8 x 8 cm) – dva zlaté meče položené vedľa 

seba prekrýva tretí meč a sú ovenčené zelenými lipovými lístkami so šiestimi 

súkvetiami. Štátny znak je položený nad záštitou tretieho meča pred časťou čepele 

a striebornou stuhou s čiernym majuskulným textom SLOVENSKÁ REPUBLIKA. 

Strieborná stuha s textom MINISTERSTVO OBRANY je za čepeľami mečov. Stuhy 

na koncoch sú zastrihnuté do tvaru lastovičieho chvosta. 
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